
 

 

รหัสทัวร CIG1903165 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
พักบานาฮิลล   ลองเร่ือกระดง   สะพานมือยกสีทอง 
ชอปปم�ง 2 ตลาดดัง   ดองบา   ตลาดฮาน 
 

 
 
 
 



 

 

 ฟรีนั่งกระเชาขึ้นบานาฮิลล และ เลนสวนสนุกบนบานาฮิลลแบบไมอั้น 
 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บานาฮิลล  
 เที่ยวครบทุกไฮไลท ลองเรือกระดง และ ชอปปم�ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 
 ตื่นตาไปกับมังกรพนไฟ และ ลองเรือชมสองฝم�งแมนํ้าหอม 
 อิ่มอรอยกับบุฟเฟ�ตบนบานาฮิลล 2 ม้ือ + อาหารไทยและกุงมังกร 
 ฟรีหมวกเวียดนามทานละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
 พักโรงแรมบนบานาฮลิล 1 คืน 4 ดาว / เว 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

 
กําหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63 
 
วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว – วดัเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแม

นํ้าหอม 
07.30 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เคานเตอร  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.50 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  
VZ960 

12.30น  เดิ น ท า งถึ ง ส น าม บิ น  Danang International 
Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําทานผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับ
อากาศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) (อาหาร
เวียดนาม) 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเว (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม) นําทานผานชม Tam Giang เปน
ทะเลสาบน้ํากรอยที่ใหญที่สุดในเอเชียเปนพื้นที่ชาว
เวียดนามใชในการเล้ียงกุง ปลา เปนจํานวนมาก ชมวิว
ที่สวยงามของอาวทะเล Lang Co เปนหน่ึงในสิบอาว



 

 

สวยงามที่สุดในโลกเปนพื้นที่ชาวเวยีดนามใชในการเลี้ยงหอยเพ่ือการผลิตมุก(แวะ
ชมขากลับ)จากน้ันนําทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดียเทียนมู มีหอคอย
เจดีย 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบนฝم�งซายของแมน้ําหอม พรอมเรื่องเลา
มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แหงน้ี ยังเปนที่เก็บรถออสตินสีฟ�าคัน
ประวัติศาสตรที่โลกตองจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร
ที่โชวอยูที่วัดน้ีไปราดน้ํามันเผาตัวเองประทวงรัฐบาลเวียดนามที่ทําลายพุทธ
ศาสนา และเก็บภาพแหงความประทับใจริมแมน้ําหอม จากน้ันนําทานไปละลาย
ทรัพยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า ของที่ระลึก
มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  หลังอาหาร นําคณะเดินทางลง 
ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้ง
เสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป�า และเสียงรองขับขานในเพลงเวียดนาม
ดังเดิม มันก็จะเปนอะไรที่ถือเปนประสบการณที่ไมรูลืม 
นําทานเขาสูที่พักเมืองเว  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

**** 
วันที่สอง   พระราชวังไดโนย–นั่งรถสามลอซิโคล-รานเย้ือไผ– ไขมุก– บานาฮิลล– 

สะพานมือ – สวนสนกุ 
เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม (3)     
  จากน้ันนําทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวังโบราณ

แหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให เปน
แหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบพระ
ราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวง
เหงียนมีพระองค ทั้ งหมด 13  องคที่ ได ขึ้ นมาถื อ
ครองราชยนับตั้งแต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง 
ทานจะไดชมครบทั้งหมด 3 สวนของพระราชวังไดแก 
กําแพงรอบนอกป�องกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับ 



 

 

เสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถหวา” และสวน–ที่
สําคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของพระองค 
พระราชินี นางสนมและกลุมคนรบัใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น” พิเศษ!!นํา
ทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและเอกลักษณของ
เวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ) ระหวางทางแวะ ชมผลิตภัณฑที่ผลิตมา
จากเย้ือไมไผ ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมา
เผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มี
ประโยชนดีตอสุขภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) (Seafood สไตลเวียดนาม) 
จากน้ันนําทานเยือนภูเขา บานาฮิลล เพลิดเพลินกับ
การน่ังกระเชาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 
ก.ม. ผานภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาว
เย็นตลอดปชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น 
เก็บภาพแหงความสวยงาม  ซึ่งสมัยกอนชาวฝรั่งเศส
ตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอีกแหงหน่ึงของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพัก รานอาหาร และ 
สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหทานไปเลน
สวนสนุกแบบไมอั้น นําทานนั่งรถไฟไตเขา ที่มีที่
เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม
แหงความรัก Le Jardin D’Amour สไตลยุโรปที่
มีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด นําทานชมพระ
ยูไลองคใหญ ณ วัดลิงอื๋งแหงบานาฮิวล ที่เปนองค
มีความสูงถึง 30 เมตร นําทานชมอุโมงคเก็บไวนที่มี
อายุรอยปเปนผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาคนพบบานาฮิวลในยุคแรกๆ
สามารถซื้อไวนชนิดตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระเลนสวนสนุก + 
ดหูนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง) จากน้ันนําทานชมสถานที่
แหงใหมบนบานาฮิลลน้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานา
ฮิลล 



 

 

  นําทานเขาสูที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills 
(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองทีพั่ก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน 

หรือพักเดีย่วเทานั้น) 
ถาลูกคาตองการพัก 3 จะตองเพ่ิม หองละ 700 บาท 

เปน Family Room เตียง 2 ช้ัน 2 เตียง  
วันที่พักบนบานาฮิลล อาจจะมีสลับคืนพัก แตโปรแกรมเทีย่วทุกอยางเหมือนเดิม 

วันที่สาม   อิสระบนบานาฮิลล – วัดหลิงอิ๋ง – สะพานแหงความรัก – รูปปم�นปลามังกร – 
สะพานมังกร 

เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ หองอาหารบานาฮิลล (6) 
ใหทานไดอัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลลที่มีความสูง 
1300 เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลซึ่งแตกอนเปนที่พักตากอากาศของกลุมทหาร
ฝรั่งเศสในชวงที่เขามาทําสงครามในประเทศเวียดนาม  ทานจะไดซึมซับอากาศ
เย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาดวยหมอกและดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคือในเวลาหน่ึงวันจะครบ 4 ฤดู เชาเปน
ฤดูใบไมผลิ เท่ียงเปนฤดูรอน บายเปนฤดูใบไมรวง เย็นเปนฤดูหนาว ใหทานอิสระ
กับกิจกรรมเครื่องเลนในสวนสนุกหรือชมพระองคใหญอยูบนยอดเขาบานาฮิลล 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานา
ฮิลล 

  ใหทานไดอิสระเต็มที่บนบานาฮิลลอยางจุใจ 
15.30  ไดเวลาอันเหมาะสมจากน้ันนําทานลงจากบานาฮิลล สูเมืองดานัง 
  จากน้ันนําทานมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ วัดห

ลิงอิ๋ง อยูบนเกาะเซนิตรา (Son Tra) ทางเหนือของ
เมืองดานัง เปนวัดใหญที่สุดของที่น่ี รูปปم�นปูนขาว
ของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสู
ทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นน้ันชวยใหชาวเรือรูสึกสงบ 
และสรางขวัญกําลังใจอยางดเียี่ยม และเปนทีเ่คารพนับถือของคนดานัง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(8)(อาหารไทย+กุงมังกร) 



 

 

จากน้ันนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจ
ใสคลองใสสะพาน จากน้ันนําทานชม รูปปم�นปลามังกร 
ที่เปนสัญลักษณของเมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลา
กลายเปนมังกรในระยะใกล เชิญทานเพลิดเพลินกับ
ความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 
666 เมตร เปนสะพาน 6 เลนส ซึ่งเปนสะพานที่
ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการ
แสดงน้ีจะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตย
เทาน้ัน 
นําทานเขาสูที่พักเมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN 

HOTEL หรือเทียบเทา*** 
วันที่สี่     หมูบานหินออน - เรือกระดง - ฮอยอัน - ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม (9)  
  นํ า ท า น ผ า น ช ม  ภู เ ข า หิ น อ อ น  Marble 

Mountains แ ล ะ นํ าท าน เข า ช ม  ห มู บ า น หิ น
แกะสลักออน ที่มีแหลงวัตถุดิบหินออนเน้ือดี  และ
ชางแกะสลักฝมือประณีต สงออกจําหนาย ทั่วโลก นํา
ทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการ
เลนกิจกรรม นั่งเรือกระดง เปนหมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวง
สงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทาน
จะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรอง
เพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํา
ที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมือง
มรดกโลกทางวัฒน ธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 



 

 

UNESCO มนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคา ทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเปน สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้งใน
ดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน 
**เมืองฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเปน
วิธีทองเที่ยวที่ดีที่สุด**นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮอย
อัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขาดวยกัน ชม 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุ
ยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยังคงเหลือเขาเมื่อ
ศตวรรษที่ 17 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10)  
นําทานไปละลายทรัพยที ่ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่
นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า 
สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก 
กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว
เปนทีร่ะลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน  

 
 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบนิ Danang International Airport 
เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ 

18.10 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  
19.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทบัใจ ….  

 
รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปน
สําคัญ** 

 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 

วันที่เดินทาง หองเตยีงคู นอน 2 ทาน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน พักเด่ียว 

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 2-5 ธันวาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 3-6 ธันวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 15-18 ธันวาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 ธันวาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 18-21 ธันวาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 19-22 ธันวาคม 62 13,899.- 4,900.- 

2563 
วันที่ 5-8 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 7-10 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 8-11 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 มกราคม 63 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 4-7 กุมภาพนัธ 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ 63 12,899.- 4,900.- 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ

พรอมคณะเทาน้ัน) 
 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
 คาท่ีพักตามระบใุนรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว)  
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สาย

การบินมีการปรบั   
    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงนําเท่ียวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

วันที่ 13-16 กุมภาพนัธ 63 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 14-17 กุมภาพนัธ 63 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 18-21 กุมภาพนัธ 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 19-22 กุมภาพนัธ 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 3-6 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 6-9 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 11-14 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 12-15 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 15-18 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24-27 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

 

 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม) 

 ภาษมีูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องด่ืมทีส่ัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพิม่ กรุณาจาย
เพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลือชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

หมายเหตุ  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจง

ให ทราบลวงหนา 
 ถาทานเดนิทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็

ตามแต ทางบริษัทฯจะถอืวาทานสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืน
ใดๆท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหวัหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 

 
 



 

 

การยกเลิก 
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน

ได เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดังตอไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม 
ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


